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Geachte heer,

U bent bij deze rechtbank in beroep gegaan tegen het uitblijven van een besluit. Hierbij bevestig ik de

ontvangstvan uw beroepschrift.

Uw beroep is bij ons geregistreerdonder procedurenummer BRE 20 / 8626 WABOA.
Bij de behandeling van uw beroep volgt de rechtbank de Algemene wet bestuursrecht en de richtlijnen

van het Procesreglementbestuursrechtrechtbank (niet-KEI-zaken) 2017. Meer informatiehieroverkunt
u vinden in de bijlage bij deze brief en op de website die boven aan deze brief wordt vermeld.
De meesteberoepszaken worden behandeld op een zitting van de rechtbank, binnen drie maanden nadat
het beroepschrift is ontvangen. Ik wijs u erop dat de vooraankondiging van de zittingsdatum binnen
enkele weken aan u wordt verstuurd. Het is daarom van belang de post van de rechtbank goed in de
gaten te (laten) houden, ook in periodes van afwezigheid.

De rechtbank heeft beslotenhet beroep versneld te behandelenomdat het spoedeisend is. Dit betekent
dat een aantal termijnen korter is dan bij een gewone behandeling van het beroep. Er kan bijvoorbeeld

een kortere termijn gelden voor het betalen van het griffierecht, voor het indienen van stukken en of
voor het reagerenop stukken van de andere partij. Als een verkorte termijn van toepassing is, dan zal ik
u daar op wijzen.
Ik houd u op de hoogte van het verdere verloop van de procedure.
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

Op basis van de Wet beschermingpersoonsgegevens deel ik u mee, dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw cliënt(en), voor zover
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nodig, worden verwerkt in een registratiesysteem.
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Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden.
BQnd,
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Geachte heer,

Over het beroep met zaaknummer BRE 20 / 8626 WABOA

deel ik u het volgende mee.

Uw beroepschrift voldoet niet aan de voorwaarden die aan een beroepschrift worden gesteld. Hieronder is
aangekruistaan welke voorwaarden alsnog moet worden voldaan.
U moet:

0 het beroepschriftondertekenen.
X het (volledige) adres van eiser(es) opgeven.
0 vermelden op welke aanvraag niet tijdig is beslist.
0 vermelden op welk bezwaarschrift niet tijdig is beslist.
0 de gronden van het beroep (de redenen waarom u in beroep bent gegaan) meedelen.
0 het beroepschrift in de Nederlandse taal schrijven.
0 een kopie toesturenvan het besluit waar u het niet eens mee bent (indien van toepassing met het advies
van de bezwaarcommissie).
0 een kopie toesturenvan de brief waarmee u het bestuursorgaanheeft meegedeeld dat het in gebreke is en
meedelen op welke datum u die brief bij het bestuursorgaan heeft ingediend.
0 een schriftelijke machtiging toesturen waaruit blijkt op welke za(a)k(en) deze betrekking heeft en
waaruit blijkt dat deze machtiging zich uitstrekt tot het verrichten van proceshandelingen en het
aanwendenvan rechtsmiddelen.
0 een uittreksel uit het handelsregister toesturen (niet ouder dan één jaar).
0 een kopie van de statutentoesturen.
0 een verklaring van erfrecht toesturen.
0 een uittreksel van de holding toesturen (niet ouder dan één jaar).
Ik verzoek u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee weken na de datum van verzending van deze
brief de hierboven aangekruiste informatie aan mij toe te sturen.
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Slechts in uitzonderlijke gevallen is uitstel van deze termijn mogelijk. U moet daartoe een schriftelijk

verzoek indienen bij de rechtbank, vóór afloop van de gestelde termijn. In dit verzoek moet u toelichten

waarom volgens u uitstel nodig is.

Voldoet u niet aan dit verzoek en dient u ook niet binnen de gestelde termijn een verzoek om uitstel in,
dan kan de rechtbank uw beroep niet-ontvankelijk verklaren. Dat wil zeggen dat uw beroep niet

inhoudelijk wordt beoordeeld en dat de procedure wordt beëindigd.
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.
Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.

de grifh
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EEN BEROEPSPROCEDURE BIJ DE RECHTBANK
U hebt beroep ingesteld bij de rechtbank tegen een besluit van
een overheidsinstantie. In dit infoblad vindt u informatie over
de procedure bij de sector bestuursrechtvan de rechtbank

Partijen

In de beroepsprocedurebij de rechtbankwordt u 'eiser(es)’

genoemd. De overheidsinstantie is de -verweerder’. Naast eiser
en verweerder kan ook een derde-belanghebbende,
bijvoorbeeld een vergunninghouder. aan de procedure
deelnemen. Al deze deelnemers worden 'partijen’ genoemd.

Het beroepschrift

De rechtbank controleert allereerst of uw beroepschrift tijdig is
ingediend en of het alle benodigde informatie bevat. Zo moet
er in staan waarom u het niet eens bent met het besluit van de

overheidsinstantie.Ook moet uw brief een datum en een
handtekeningbevatten. Als er iets ontbreekt.zal de rechtbank u
daarom vragen. U krijgt dan vier weken de tijd om de
informatie aan te vullen, Wilt u stukken insturen in een

vreemde taal, voeg dan een Nederlandse vertaling bij .

G riffierecht

Het instellenvan beroep kost geld. Dat heet grifnerecht. De
hoogte van het bedrag is afhankelijk van het soort zaak en de
hoedanigheid van de eiser. U ontvangt binnenkort een nota, en
heeftdan vier weken de tijd om het griffierecht te betalen, Als
de rechtbank u in het gelijk stelt, krijgt u het griffierecht terug
van de overheidsinstantie. Bent u woonachtig in het buitenland
vergeet dan niet bij uw betaling het IBAN nummer en de

SWIFT codete vermelden,
Let op de termijnen!

Stuurt u het beroepschrift of de ontbrekendeinformatie niet op
tijd naar de rechtbank of betaalt u het griffierecht te laat, dan
zal de rechtbank uw zaak niet inhoudelijk behandelen. De
rechtbank hanteertvoor deze en andere stappen in de
procedure vaste (wettelijke) termijnen. Meer informatie

hierover vindt u in de landelijke procesregeling bestuursrecht
op www.rechtspraak.nl. Alleen in uitzonderlijke gevallen
verleent de rechtbank uitstel. Dit moet u dan ruim voor de

termijn afloopt en met opgaaf van redenenaanvragen.

Advocaat of gemachtigde

In de beroepsprocedure mag u zelf het woord voeren. U kunt

zich ook door een advocaat of iemand anders laten
vertegenwoordigen. Als u iemand machtigt die geen advocaat
is, dan moet u een schriftelijke machtiging aan de rechtbank
sturen.Heeft u weinig geld, dan kunt u misschien voor de
kosten van een advocaat gefinancierde rechtshulp krijgen van
de Raad voor de Rechtsbijstand (zie voor meer informatie
w\vw,rvr.org).

Vooronderzoek
Na de ontvangstvan het beroepschrifl begint de rechtbank met
een vooronderzoek. Daarvoor vraagt de rechtbank bij de
overheidsinstantiealle stukken op die met de zaak te maken
hebben. Ook krijgt de overheidsinstantie de gelegenheid om op
uw beroepschrift reageren. Zo’n reactie wordt een
verweerschrift genoemd. U ontvangt een kopie van dit
verweerschrift en van alle andere stukken,
U kunt weer schriftelijk reageren op het verweerschrift. De
overheidsinstantiekan vervolgens op uw reactie reageren.

Het insturenvan stukken
U kunt in beginseltot uiterlijk tien dagen voor de zitting nog
stukken naar de rechtbank sturen die van belang zijn voor uw

zaak. De rechtbankstuurt deze stukkendan ook naarde
overheidsinstantie

Stuur stukkenperpost of per fax. Er is in demeeste
rechtbanken nu nog geen mogelijkheid om digitaal te

procederen . Stuur dus geen berichten per e-mail, tenzij de
rechtbank heeft laten weten dat dat in uw procedure wel kan
U en de andere partij(en) ontvangen in principe kopieën van
alle bij de rechtbank ingediende stukken, ingekomen en

verstuurde brieven. U moet adreswijzigingenaltijd schriftelijk
aan de rechtbankdoorgeven

Zitting

Na het vooronderzoek houdt de rechtbank meestal een zitting.
U en de andere partij(en) ontvangen daarvoor uiterlijk drie,
maar meestalzes weken van tevoren een uitnodiging. Weet u
nu al dat u voor een langere periode verhinderd zult zijn, laat
dit de rechtbank dan weten.

Vereenvoudigde behandeling

Soms kan de rechter na het vooronderzoek op basis van de
stukken al een uitspraak doen. Dit wordt een 'vereenvoudigde

behandeling’ genoemd.Er vindt dan geenzittingplaats.

Buiten zitting

Als alle partijen en de rechter het erover eens zijn dat een
zitting niet nodig is, kan de zaak 'buiten zitting’ worden
afgehandeld. Dat betekent dat er dan geen zitting wordt
gehouden in uw zaak en er een uitspraak komt op basis van de
schriftelijke stukken in het dossier van uw zaak bij de

rechtbank, U kunt eenverzoek indienen om eenuitspraak
'buiten zitting

Voorlopige voorziening

U kunt tijdens de beroepsprocedure een voorlopige

voorziening vragen. Dit is een verkorte procedurevoor

dringende en spoedeisende situaties. U vraagt de rechter dan

bijvoorbeeld om de uitvoeringvan hetoverheidsbesluituit te

stellen tot na de uitspraak in de beroepsprocedure, Partijen bij
een voorlopige voorziening worden zo snel mogelijk
uitgenodigd voor een zitting, Nadere stukken kunnen tot een
dag voor de zitting worden ingediend. De voorzieningenrechter
doet uiterlijk binnen twee weken na de zitting uitspraak.
Ook voor deze procedure moet u griffierecht betalen

Nlediation
In veel zaken spelennaastjuridische k\vestiesook
communicatie- of andereproblemeneen rol. Wilt u deze

problemen ook aanpakken, dan kunt u kiezen voor mediation
Bij mediation wordt geprobeerd om samen met de andere partij
uw conflict op te lossen, onder begeleiding van een
onafhankelijke bemiddelaar, de mediator. Mediation is alleen

mogelijk als alle partijendat willen. De procedurebij de

rechtbank wordt dan even stilgelegd. Komt u er samen niet uit,
dan gaat de zaak terug naar de rechtbank,
Neem voor meer informatie hierover contact op met de
mediationfunctionaris van de rechtbank

Meer informatie
-

www.rechtspraak.nl

-

www.juridischloket,nl

-

-

www.rvr.org (Raad voor Rechtsbijstand)
w\vbv.alleadvocaten.nl

brochure 'Beroep instellen bij de rechtbank’
(deze kunt u opvragen bij de rechtbank)

